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Р І Ш Е Н Н Я  
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від “17” __квітня__2012 року      № 286 
м.Кіровоград 

 
Про організацію оздоровлення і 
відпочинку дітей влітку 2012 року 
 

Керуючись ст. 28, 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст. 57 Закону України „Про освіту”, ст. 21 Закону України „Про 
загальну середню освіту”, відповідно до листа Міністерства освіти та 
Міністерства фінансів України від 23 лютого 1994 року № 1/9-24 „Про 
нормативи грошового та матеріального забезпечення учнів та вихованців 
навчально-виховних закладів”, на виконання обласної програми відпочинку 
та оздоровлення дітей на період до 2013 року, з метою організації 
оздоровлення і відпочинку дітей і підлітків, насамперед з багатодітних і 
малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського 
піклування, дітей-інвалідів виконком  Кіровоградської міської ради 
 

 
В И Р І Ш И В: 

 
 1. Зобов’язати управління освіти Кіровоградської міської ради                    
до 20 травня 2012 року провести організаційну роботу щодо створення 
мережі оздоровчих закладів з денним перебуванням при загальноосвітніх 
навчальних закладах міста. 
 2. З метою якісного забезпечення оздоровлення дітей в оздоровчих 
закладах з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах 
міста: 
 ефективно використати приміщення загальноосвітніх, дошкільних та 
позашкільних навчальних закладів; 
 організувати безкоштовне оздоровлення дітей пільгових категорій 
(дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей з 
малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей працівників правоохоронних 
органів, військовослужбовців, які загинули під час виконання службових 
обов’язків, батьки яких потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС); 
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надати допомогу керівникам закладів освіти з питання підбору кадрів, 
їх підготовки для забезпечення якісного і змістовного дозвілля, організації 
роботи творчих об’єднань за інтересами; 
 здійснити оздоровлення 50% учнів від загальної кількості учнів в 
загальноосвітніх навчальних закладах міста; 
 здійснювати утримання в оздоровчих закладах з денним перебуванням 
при загальноосвітніх навчальних закладах міста дітей, які не користуються 
пільгами за рахунок батьківської плати, що складає вартість харчування. 
 3. Фінансування витрат на оздоровлення дітей і підлітків здійснювати в 
межах асигнувань, які передбачені у кошторисах установ освіти на 2012 рік. 
 4. Затвердити кошторис витрат на літнє оздоровлення дітей пільгових 
категорій у 2012 році (додається). 
 5 Харчування дітей організовувати в межах 11,0 грн. на дитину в день. 
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету міської ради Єльчанінову Л. Г. 
 
 
 
 
 
 
Міський голова          О. Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Сілант’єва 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконкому 
Кіровоградської міської ради 
від 17 квітня 2012 року  
№ 286 
 

 
 

КОШТОРИС 
витрат на організацію оздоровлення і відпочинку  

дітей влітку 2012 року 
 
 

 1. Харчування дітей під час перебування на оздоровчих майданчиках 
при загальноосвітніх навчальних закладах міста для дітей пільгових 
категорій: 
 390 дітей х 11,0 грн. х 14 днів = 60 060,0 грн. 
 2.Харчування для дітей, батьки яких потерпіли внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС: 
 87 дітей х 11,0 грн. х 14 днів = 13 398,0 грн. 
 3.Харчування дітей під час перебування на оздоровчих майданчиках 
при спеціальних школах № 1, 2, 3: 
 115 дітей х 11,0 грн. х 14 днів  = 17 710,0 грн. 
 4. Придбання путівок (оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування): 
 школа-інтернат – 195 000,0 грн. 
 дитячий будинок інтернатного типу для дітей дошкільного та 
шкільного віку з компенсуючими групами «Барвінок» - 195 000,0 грн. 
 
Загальна сума: 481 168,0 грн. (чотириста вісімдесят одна тисяча сто 
шістдесят вісім гривень) 
 
 
 
Начальник управління освіти                                                              Л. Костенко 
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